
BEDRE BOLIG MED RHEINZINK

ET MATERIALE TIL FLERE GENERATIONER
Til tagdækning, facadebeklædning, tagrender,
solarløsninger og arkitektoniske detaljer
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Slappe af, læse, dagdrømme, skrive lange breve, man ikke har haft tid til ... 
Det er ren råhygge. Tag dig tid til at nyde idyllen inden for dine egne fire vægge og opnå indre ro.



Zink - en vigtig bestanddel af vores liv.
Det samme gælder RHEINZINK.  

Zink er overalt. Det er en naturlig del af 
vores omgivelser, en vigtig del af vores 
liv. Som innovativt byggemateriale har 
det i flere årtier spillet en væsentlig rolle 
inden for international arkitektur.
RHEINZINK er en legering af finzink 
med en renhedsgrad på hele 99,995% 
og nøjagtigt definerede andele af kob-
ber og titan. RHEINZINK navnet er lig 
med kvalitet og giver arkitekturen større 
værdi.

Har du planer om et nyt tag eller nye 
tagrender? Ønsker du en ny facade eller 
vil du gerne sætte et smukt præg på en 
kvist, en skorsten, et udhæng, en stern, 
en mur eller andre bygningsdele?
RHEINZINK gør det muligt. Det naturlige 
materiale er klassisk, miljøvenligt og 
yder en god beskyttelse i generationer. 
På grund af materialets enestående 
egenskaber og håndværkerens kunnen 

kan dine idéer realiseres på sikkervis og 
skabe større værdi for din bolig. Når du 
beslutter dig for materialet RHEINZINK-
”forpatineret pro“, får du fra første dag en 
flot, zinkpatina uden at gå glip af de 
positive egenskaber ved en naturlig 
overflade, der fortsat patinerer. Hvornår 
bliver RHEINZINK en del af dit liv?
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At kunne udtrykke sin personlige stil gennem individuel arkitektur hører til bygherrens mest tilfredsstillen-
de privilegium. Med RHEINZINK opnår du et tidløst udseende, som harmonerer med andre byggemate-
rialer og muliggør spændende tagformer.

RHEINZINK - et materiale til mange generationer.  
Tidløs skønhed i stedet for kortvarige trends.



Tag over hovedet. En sikker beskyttelse 
mod vind og vejr og et synligt element, der 
giver udtryk for din personlige stil. Med 
RHEINZINK får du garanti for funktion og 
æstetik i mange årtier.
RHEINZINK er et materiale, du kan for-
vente, der holder i flere generationer.

Uanset om stilen er klassisk eller moderne 
er RHEINZINK-tage tidløst smukke og ind-
går harmonisk i arkitekturen. Med de in-
novative RHEINZINK-solarløsninger er 
det nu muligt at integrere solarsystemer i 
tage og facader på en æstetisk måde, der 
er miljøvenligt og økonomisk. En beslutning 
der også tilgodeser fremtidige generatio-
ner.
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RHEINZINK – mere end kun en facade.  
Kvalitet for livet.

Hvad er bedre end følelsen af at komme hjem? Hjem til ens egen verden, der afspejler alt det, 
der gør tilværelsen behagelig og værd at leve. Skab et univers af livskvalitet.



Facaden er husets ansigt udadtil og re-
præsenterer din personlige stil. Netop 
her giver brugen af innovative materia-
ler mulighed for arkitektonisk frihed. 
Med en facade af RHEINZINK får byg-
ningen karakter.
Hvornår realiserer du dine boligdrømme 
med RHEINZINK? 

Facader af RHEINZINK er tidløst smuk-
ke, vedligeholdelsesfrie og yder beskyt-
telse i årtier. Der er løsninger for enhver 
smag. RHEINZINK har udviklet en ræk-
ke designs til facadebeklædning med 
hver sit karakteristiske udtryk. Alternativt 
kan facadedesignet skræddersys efter 
ønske.
Udover facaden har du også mulighed 
for at sætte et smukt præg på kvist, skor-
sten, udhæng eller gavl. RHEINZINK er 
mere end ”kun” en facade.
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Tagrendesystem fra RHEINZINK.
Holdbarhed i alle led.

”Et mangeårigt forsøg på at lave en spe-
ciel arkitektonisk detalje omkring tag-
renden, er nu resulteret i et standardpro-
dukt hos RHEINZINK – det ser jeg som 
en stor fordel.”
Kim Utzon, Arkitekt

RHEINZINK tagrender er smukke. Med 
et tagrendesystem af RHEINZINK-”for-
patineretpro“ får også afledningen af 
regnvand æstetisk værdi. Alle dele i sy-
stemet består af 100% RHEINZINK. 
De er hverken galvaniserede eller coa-
tede, men helt igennem massive. Vælger 
du RHEINZINK, får du et perfekt afstemt 
sortiment fra én og samme leverandør. 
Med RHEINZINK bliver de uundværlige 
tagrender en del af det arkitektoniske 
udtryk. 
Hvornår beslutter du dig for en komplet 
løsning?

Tre elegante former:



Selvom solen befinder sig næsten 150 
mio. kilometer fra Jorden, er dens stråler 
så kraftige, at den kunne dække verdens 
energibehov mere end 10.000 gange. 
Med integrerede RHEINZINK-solarløs-
ninger er det nu muligt at udnytte solens 
stråler yderst effektivt og på en æstetisk 
måde.

Du kan vælge mellem den næsten usyn-
lige termiske solarløsning QUICK STEP-
SolarThermie og den utrolig diskrete 
solcellemodel RHEINZINK-Solar PV.
Begge systemer har en stor virknings-
grad, en lang levetid og kan integreres i 
et RHEINZINK-tag. Det æstetiske RHEIN-
ZINK-design indgår harmonisk i enhver 
arkitektonisk løsning.

Solarløsninger fra RHEINZINK:
Næsten usynlige og utrolig diskrete!

Hvornår er du klar til en RHEINZINK-
solarløsning, der udnytter solens stråler 
til en fremtidsorienteret energiløsning?
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RHEINZINK er miljøvenligt!
Byg i harmoni med naturen! 

Byggematerialers miljøvenlighed og bæ-
redygtige anvendelse er faktorer, der får 
stadig vigtigere betydning. Faktorer, der 
altid har haft høj prioritet hos RHEIN-
ZINK. Allerede ved udvinding og forar-
bejdning af råstoffet sættes der miljø-
mæssige standarder: Energiforbruget er 
ekstremt lavt. RHEINZINK har en meget 
lang levetid og kan recycles 100%.

Hos RHEINZINK har miljøvenlighed tra-
ditionelt set stor betydning. De mest mo-
derne produktionsanlæg reducerer emis-
sioner til et minimum. RHEINZINK kan 
genanvendes 100% og sætter nye 
milepæle med en levetid på flere årtier. 
Ud over sine mange miljøvenlige egen-
skaber imponerer materialet med sin ”selv-
helende” overflade: Den beskyttende, 
æstetiske patina, der dannes under natur-
lige vejrforhold, udligner eventuelle ridser 
og mindre skader naturligt og giver et 
vedligeholdelsesfrit, langt liv. Selv efter at 
have været anvendt som tagdækning, 

facadebeklædning eller tagrender har 
RHEINZINK stadig stor værdi. Da ener-
giforbruget til genanvendelse kun udgør 
ca. 5% af primærenergiindholdet og 
skrotværdien ligger på 60% af råstofpri-
sen for finzink, er valget af RHEINZINK 
også helt i tråd med fremtidige generati-
oner. På grund af den høje genanven-
delsesrate på over 95% opnås en ekstra 
reduktion af energibehovet for primær-
materialet. Produktionsskrot fra RHEIN-
ZINK-produktionen indgår i smeltepro-
cessen uden yderligere forbehandling.



RHEINZINK-valsblank RHEINZINK-”forpatineret pro blågrå” RHEINZINK-”forpatineret pro skifergrå”

Tre naturlige overflader.

Det miljøvenlige byggemateriale
I forbindelse med diskussionen om bære-
dygtigt byggeri får byggematerialers 
miljøvenlighed stadig større betydning 
og påvirker beslutningsprocessen hos 
bygherrer og planlæggere i valget af 
byggematerialer. Ud over en lang levetid 
er der fokus på den energi, der anvendes 
ved produktion, genanvendelsesraten 
samt den energibesparelse, der opnås 
ved den høje genanvendelsesrate.

Cradle to Cradle certificering
Kun få byggematerialer har opnået en 
Cradle to Cradle Silver certificering. Det 
har RHEINZINK fået i 2009. Certificerin-
gen omfatter RHEINZINKs tag- og faca-
desystemer samt tagafvandingssystem.
Cradle to Cradle er baseret på en pro-

duktionsmåde, der søger at sikre, at alle 
materialer i et produkt kan genbruges i et 
nyt produkt uden kvalitetstab og restpro-
dukter. I modsætning til udtrykket recyc-
ling er den overordnede idé bag Cradle 
to Cradle, at materialet i en ny anven-
delse som minimum genvinder sin oprin-
delige værdi (upcycling), og at det ikke 
anvendes på en anden måde, hvor pro-
duktet får lavere status og kvalitet 
(downcycling).
RHEINZINK består af mindst 30% recy-
clet materiale, hvilket vil sige, at ca.  
1 meter af en RHEINZINK-tagrende på 
3 meter allerede er i gang med sit ”andet 
liv”. Desuden forringes materialets kvalitet 
ikke. Da en gammel tagrende kan om-
smeltes direkte til et nyt RHEINZINK-pro-
dukt, er der ikke tale om downcycling.

Brugen af RHEINZINK bidrager til en 
bæredygtig udnyttelse af vores ressour-
cer og er dermed med at beskytte vores 
miljø. Med RHEINZINK bygger du i har-
moni med naturen. Vil du gerne vide mere 
om bæredygtigt byggeri med RHEIN-
ZINK fortæller vi gerne mere om vores 
materiale.

Lang levetid
For at understrege materialets lange  
levetid og som supplement til de lov-  
og branchebestemte garantier, har 
RHEINZINK besluttet at udvide materi-
alegarantien til 30 år. Garantien omfatter 
alle materiale- eller overfladefejl, der 
kan føres tilbage til producenten RHEIN-
ZINK.
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RHEINZINK Danmark A/S
Sintrupvej 50
8220 Brabrand
Danmark

Tel.:  +45 87451545
Fax:  +45 87451565

info@rheinzink.dk
www.rheinzink.dk


